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 5/2020מכרז 

 מדי כבאות מסוג טישרט פולו ופוטר ללוחמי אשאספקת 

 

  5/2020 'סמ פומבי מכרזמענה לשאלות הבהרה ל הנדון:

 

 

 

 

ידי  עלי שהועלו לשאלות הרשות התייחסות את מכיל זה בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך .1
 .הליך שאלות הבהרה במסגרת המציעים

 

 .הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד לשאלות המחייב המענה .2
 

 המציעים על וכיכקבוע במסמכי המכרז  המכרז ממסמכי חלק מהווה זה מובהר למציעים כי מסמך .3
 את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה. הבהרה זו ולצרף אחד מעמודי כל על לחתום

 

 תשובות שאלות מספר סעיף מס"ד

  - 3.4.1.1סעיף  1
 (יקפי ההזמנות)ה

 
 3עמ' 

 מסמכי המכרז

נבקש להגדיל את כמות המינימום להזמנה לכל מוצר 
יחידות לפחות. נבקש כי  2,000 -ליחידות  1,000 -מ

 יח' יהיו רק למקרים מיוחדים. 1,000כמות של 

 .הבקשה נדחית

  - 3.4.1.1סעיף  2
 )היקפי ההזמנות(

 
 3עמ' 

 מסמכי המכרז

האם ניתן לרכוש מלאי גדול יותר של המוצר המוזמן 
 ולאחסנו במחסני הספק?

הרשות אינה מתחייבת לבצע הזמנות נוספות 
עבר להזמנה שהועברה לספק, לפיכך ייתכן כי מ

 לא יירכש בפועל.הוא מראש  עודףמלאי אם יוזמן 

  4+5סעיפים  3
 )תנאי סף(

 
 3עמ' 

 מסמכי המכרז

למכרז עמידה בתקן סף התנאי נבקש כי יתווסף ל
ISO 9001 יבואןמהמקומי או הן מהיצר.  

 הבקשה נדחית.

 5.2סעיף  4
 )היקף פעילות מוכח(

 
 4עמ' 

 מסמכי המכרז

נבקש לשנות בניסוח תנאי הסף כי הכמויות הנדרשות 
בסעיף סופקו על ידי היצרן או ע"י היצרן והיבואן 

כי ההוכחה לקבל ע"י האם ניתן לשנות ביחד, ו
רואה חשבון או עורך דין מטעם הצהרה חתומה ע"י 

 המפעל המייצר.

 הבקשה נדחית.

 5.2סעיף  5
 )היקף פעילות מוכח(

 
 4עמ' 

 מסמכי המכרז

נבקש כי הכמויות הנדרשות בתנאי הסף יהיו רק 
 לשנה אחת אחורה ולא לשלוש שנים.

 הבקשה נדחית.

 5.2סעיף  6
 )היקף פעילות מוכח(

 
 4עמ' 

 מסמכי המכרז

מוכח לייצור ה ניסיוןנבקש לשנות בתנאי הסף כי ה
כלליות )לא פוטר( פוטר יהיה לחולצות חולצות 

 ממשלתיים כגון משטרת ישראל,שסופקו לשני גופים 
 ?כבאות והצלהאו שירות בתי הסוהר 

יתן למדוד כולת הייצור נכמו כן נבקש כי את י
עות לסוג ללא משמבמורכבות של התפירה והעיבוד 

 ?בין אם זה בד אריג או סריג ,הבד

 הבקשה נדחית.

הצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של המסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ו

 מסמך זה ולצרפו להצעתם.
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 5.2סעיף  7
 )היקף פעילות מוכח(

 
 4עמ' 

 מסמכי המכרז

נבקש להוסיף לתנאי הסף כי הניסיון הינו בשיווק 
 קסטיל לשני מוסדות ציבוריים בלבד.טמוצרי 

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
 :5.2להלן נוסח מעודכן של תנאי סף 

: המציע, בין שהוא היקף פעילות מוכח .5.2" 
בעצמו היצרן ובין שהמציע יהיה נציג מורשה 

 2017-2019שלוש השנים מטעמו, מכר במהלך 
 30,000שרט, -חולצות טי 100,000במצטבר 

חולצות פולו  12,000 -עליוניות סגורות )פוטרים( ו
. לצורך הוכחת עמידתו לגופים עסקיים לפחות
 " סף זה ימלא המציע ויצרף את נספח ח'.-בתנאי

 
שינוי זה יש להוסיף גם להצהרה בנספח ח' 

 ולאישור רואה החשבון.
 16.1סעיף  8

 )הצגת דוגמאות(
 
 13עמ' 

 מסמכי המכרז

מאות גנבקש להאריך את הזמן המקסימלי להגשת דו
 ימי עבודה. 25 -בכ
 

 הבקשה נדחית.

 16.8סעיף  9
 )הצגת דוגמאות(

 
 13עמ' 

 מסמכי המכרז

נבקש כי הדוגמאות של פריטים שיוצרו ללקוחות 
 אחרים יוחזרו למציעים.

 הבקשה מאושרת.
כלל הדוגמאות במכרז יוחזרו למציעים בגמר 

ההליך המכרזי פרט לדוגמאות של המציע הזוכה 
 למוצרים המוצעים על ידו במכרז זה.

 -נספח ח  10
אישור  עמידה בתנאי 

 הסף
 
 24עמ' 

 מסמכי המכרז

ישראלי  רואה חשבוןכי תבהירו שאישור מבקשים 
 חיצוני יתאים ויספק אתכם.

מכיוון שמדובר על הוכחת היקפי מכירת מוצרים 
אנו מבקשים לקבל אישור רו"ח  עצמו המציעשל 

ישראלי חיצוני )רו"ח מבקר( בהתאם לאישורים 
 המקובלים על לשכת רו"ח בארץ.

+ סעיף  3.1סעיף  11
3.5.5 

מפרט טכני  – 1)סעיף 
 חולצת טריקו( –

 
 35עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

שצריך להיות תפר השטחה כפול עליון כתוב  3.1סעיף 
מצוין על אותו עיבוד שצריך להיות  3.5.5ובסעיף 

 מחובר עם תפר עליון להשטחה.

 האם מדובר בתפר אחד או שניים?נבקש הבהרה 

 שני תפרים עליון שהוא תפר השטחה כפולנדרש 
 תפר אחד בכל צד של החתך. -מקבילים  בודדים

 3.5.7סעיף  12
מפרט טכני  – 3)סעיף 

 לחולצת טריקו(
 
 35עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

האם  למה הכוונה בסרט כתף מכותנה ?נבקש הבהרה 
ניתן לספק לשם החיזוק סרט כותנה שמשתלב בתוך 

 ?תפר האוברלוק

 נדרש כי סרט הכתף יתפר עם תפר האוברלוק. 

טבלת  – 1.2סעיף  13
 מידות

 -מפרט טכני – 1)סעיף 
 חולצת טריקו(

 
 37עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

 נבקש הבהרות למידות הבאות:

F  האם האורך כולל גובה ריב בצווארון? –אורך כתף 

 

C  האם האורך כולל גובה ריב צווארון? –אורך גב 

 
 

את גובה ריב  אינה כוללת Fמידת אורך כתף 
 הצווארון.

 
את גובה ריב  אינה כוללת  Cמידת אורך כתף

 הצווארון.
 

טבלת  – 2.2סעיף  14
 מידות

 -מפרט טכני -2)סעיף 
 עליונית סגורה פוטר 

 
 41עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

 נבקש הבהרות למידות הבאות:

C    האם אורך הגב כולל את סיומת הריב  –אורך גב
 צווארון ותחתון?

G    האם האורך כולל גובה חפת? –אורך שרוול 

 
 

את גובה ריב  אינה כוללת  Cמידת אורך כתף
 הצווארון.

 
G    גובה חפתכולל האורך –אורך שרוול. 
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טבלת  – 3.2סעיף  15
 מידות 

 -מפרט טכני -3)סעיף 
 חולצת פולו(

 
 46עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

 נבקש הבהרה למידה הבאה:

 האם האורך כולל גובה חפת? –אורך שרוול קצר 

 
 

 .גובה חפתכולל  אינו האורך– קצר אורך שרוול

טבלת  – 3.2סעיף  16
 מידות 

 -מפרט טכני -3)סעיף 
 חולצת פולו(

 
 46עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

 נבקש הבהרה למידה הבאה:

 (.שנמצאת רק בטבלת הפולו)מידת זרוע  - Fשורה 

 מבוטלת. -מידת זרוע  Fשורה 
 במקומה יבואו הרובריקות הבאות:

 
 פתח שרוול קצר : 1/2 מידת Fשורה 

XS=15, S=16, M=17, L=18, XL=19, 
2XL=20, 3XL=21, 4XL=22, 5XL=23, 

6XL=24 
 

 פתח שרוול ארוך: 1/2מידת  F1ושורה 
XS=11, S=11.5, M=12, L=12.5, XL=13, 

2XL=13.5, 3XL=14, 4XL=14.5, 5XL=15, 
6XL=15.5 

 
 נספח בדים – 5נספח  17

 )דרישות טכניות(
 
 51עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

 ? להרחיב את טווח הטולרנס במשקל נבקש 
  גרם 160-175חולצה טישרט בין 
  גרם 310-335חולצה פוטר 
  גרם 210-230-חולצה פולו 

 הבקשה נדחית.

 נספח בדים – 5נספח  18
 )דרישות טכניות(

 
 51עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני

בעמודת מראה המוצר את ערך לשנות נבקש 
 100%-מכיוון שהמוצר מיוצר מ 3.5 -להמינימום 

 כותנה ועובר כביסה מסיבית וייבוש בחום גבוה.

 הבקשה נדחית.

 נספח בדים – 5נספח  19
 )דרישות טכניות(

 
 51עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני ותכולת עבודה

 יציבות מימדיםנבקש לשנות בדרישות עמודת 
 כדלהלן:בכביסה ויבוש 

 לאפשר ארו, אורך שרוולים ופתח צוותהכללי מידותב
  5%כביסות המוצר ימצא  5התכוצות הבד כך שאחרי 

 מטבלת המידות קטן לכל היותר

הבקשה אינה סותרת את האמור בדרישה בטבלה 
 שבמכרז.

 נספח בדים – 5נספח  20
 )דרישות טכניות(

 
 51עמ' 
מפרט  –נספח י"ד 

 טכני ותכולת עבודה

חום בעמודת מראה המוצר לייבוש בלשנות נבקש 
 נמוך.

 

 הבקשה נדחית.

 2.1סעיף  21
 הזמנה(אספקת ה)

 
 53עמ' 
תכולת  –נספח י"ד 

 העבודה

ראשון היצור הלשנות את זמני האספקה של נבקש 
ימים  150 -ל בלבד לאחר אישור סט מידות,

 .ימי עסקים 120קלנדריים או 

 הבקשה נדחית.

  2.2.1סעיף  22
)זמני אספקת 

 המוצרים והשירותים(
 
 53עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה 

יום בהזמנה הראשונה תהיה  30נבקש כי הספקה תוך 
 לחלופין  לכל מידה שניה אולא לסט מידות מלא אלא 

 .S – 2XLקריות ילמידות הע

 

 הבקשה מאושרת בהתאם לאמור להלן.
 ישונה כדלהלן: 2.2.1נוסח סעיף 

ימים  30הספק יספק לרשות, תוך  .2.2.1 " 
קלנדריים )לא ימי עסקים( לכל היותר מיום 

 s – 2xlשליחת ההזמנה על ידי הרשות, סט מידות 
 .( מוגמר מכל מידה מוזמנת(1)פריט אחד )

במסגרת זמן זה יקבל הספק גם אישור גוון 
מהרשות בהתאם למאסטר צבעי המדים הקיים 

 " רשות.ב
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  2.2.1סעיף  23
)זמני אספקת 

 המוצרים והשירותים(
 
 53עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה

מלא המידות הסט בקש להאריך את זמן אספקת נ
 .יום 45  -ל  מוגמר מכל מידה מוזמנת פחותה

 הבקשה נדחית.
 

ראו גם מענה לשאלה קודמת לעניין צמצום סט 
 המידות.

  2.2.2סעיף  24
)זמני אספקת 

 המוצרים והשירותים(
 
 53עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה 

נבקש לאפשר להגיש אישורי מעבדות ממעבדות בלתי 
 תלויות בחו"ל.

 הבקשה נדחית.
 

  2.2.2סעיף  25
)זמני אספקת 

 המוצרים והשירותים(
 
 53עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה

באיזה שלב נצטרך להגיש את  –הבהרה  נבקש לקבל
בדיקות המעבדה, האם בשלב אישור הדגמים או בעת 

 הגשת המכרז.

אישורי המעבדה יוגשו על ידי  הספק הזוכה 
לצורך קבלת אישור לייצר לאחר קבלת הזמנת 

 עבודה.

 2.3.1סעיף  26
)מנגנון אישור העברת 

הזמנה לייצור 
 בהזמנות חוזרות(

 
 53עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה

נבקש כי יאושרו הגשת דוחות מעבדות מחו"ל 
 בהזמנות חוזרות.

 הבקשה נדחית.
 

 2.3.1סעיף  27
)מנגנון אישור העברת 

הזמנה לייצור 
 בהזמנות חוזרות(

 
 53עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה

את הגשת הדוגמאות ואישורי  יום 45ל  האריךל נבקש
 המעבדה בהזמנות חוזרות

 הבקשה נדחית.
 

  7.1.4סעיף  28
 )סימון ואריזה(

 
 54עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה

האם ישנם דרישות ספציפיות לטכניקת ההדפסה 
 ולכמות הכביסות שעל ההדפסה לעמוד בהם.

 להלן תוספת לסעיפים בתכולת העבודה מכרז:
 "דפוס משייתווסף: "  4.3.1לסעיף  49בעמוד  .1
מדבקה  יתווסף " 4.4.1סעיף ל 50עמוד ב .2

באיכות מעולה שאינה   (haet transfer)בחום
 "מתקלפת.

 
על הדפוסים, כחלק מהבגד, לעמוד לפחות 

מחזורי כביסה בתנאים  10בבדיקת  מעבדה של 
 שפורטו וללא שינוי משמעותי במראה.

  7.5סעיף  29
אריזת המוצרים )

 (באריזה אישית לעובד
 
 55עמ' 
מסמך  –נספח י"ד 

 תכולת עבודה

האספקה תבוצע לתחנה באריזה נבקש הבהרה האם 
 ?או אריזה קולקטיבית לתחנהאישית 

האריזה לעובד לתחנה תהיה אריזה אישית לעובד 
 כמוגדר במסמכי המכרז.

המשלוח יהיה במרוכז לתחנה של כלל האריזות 
 האישיות לעובדים של אותה תחנה.

 19סעיף  30
 )ביטוח(

 
 63עמ' 

 הסכם -ט"ו  נספח

 19דרישות הביטוח למכרז זה מופיעות בסעיף  אין נוסח אישור ביטוח, נבקש לצרף בבקשה
 להסכם.

לא מצורפים למכרזים נוסח  2019החל משנת 
ביטוח אלא יש להגיש נוסח אחיד הקיים בחברות 

 הביטוח.


